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خارج القاهرة الكربي15مسر حممد الشحات عبد العزيز النجار1

خارج القاهرة الكربي17ابانوب الفي صبحي ابراهيم2

فوق السن24امحد حممد السيد عبد الرسول3

السن فوق32 احمد محمد صالح محمد4

السن فوق63عثمان إبراهيم لطفي محمود طارق5

السن فوق77مرسي برعي هاشم وحيد6

خارج القاهرة79روماني كرم صليب زكري7

خارج القاهرة الكربي84امحد سيد عطيه عطيه8

انتهاء البطاقة- خارج القاهرة الكربي 89حممد علي طه علي9

القاهرة خارج94محمد اللطيف عبد مختار الدين عالء10

السن فوق118المولي عبد على المنعم عبد رشا11

القاهرة خارج126اللطيف عبد سيد البطل محمد امير12

القاهرة خارج140محمد يوسف ناجي احمد13

فوق السن158مروه حممد حسن فوزي14

القاهرة خارج164طلبه حسن مصطفى محاسن15

القاهرة خارج165طلبه حسن مصطفى محاسن16

التجنيد من الموقف,
 الجنائية الحالة صحيفة اصل,
 السن فوق190يونس محمود رشاد الدين عماد17

المقرر السن فوق211عثمان مرسى محمد سناء18

رفضها تم التي التظلمات



المقرر السن فوق241عبدالواحد عاشوراحمد اميرة19

السن فوق242عبدالكريم محمد السيد حنان20

المقرر السن فوق243 على محمد احمد محمد كوكب21

 السن فوق247محمد احمد عمار وليد22

السن فوق253عبدالغنى محمود عبدالغنى نبيل وسام23

السن فوق255نصر احمد عبدالفتاح هاله24

القاهرة خارج287حسن إبراهيم صبري سالي25

السن فوق290محمد محمد فوزى مصطفى26

القاهرة خارج322 محمد على الظاهر عبد هويدا27

الفيش انتهاء-
 السن فوق323مبروك سعيد مبروك محمد28

القاهرة خارج324الرحيم عبد احمد العزيز عبد رمضان حاتم29

السن فوق332حمزة محمد عطية احمد30

(تأهيل شهادة)أوراق أي ارسال عدم-
 السن فوق338الدين شريف سعد محمود عصام31

السن فوق341الدايم عبد محمد احمد فتحي احمد32

القاهرة خارج343احمد هللا عبد جمال احمد33

السن فوق354رزيق فرج زكي حنان34

فوق السن365والء فتحي السحيمي حممد35

19/10/2014 الميعاد بعد-
 السن فوق 366 الشيمي محمد السعيد سوسن36

السن فوق372محمد محمد كمال محمد37

خارج القاهرة377ياسر امحد حسن حممد رجب38



القاهرة خارج392ابراهيم محمد ابوهاشم صالح محمد39

فوق السن403حمسن ابراهيم السيد عبد الغين40

السن فوق411محمد على السيد منى41

فوق السن422عالء حممد عبد الفتاح حممد حممود42

خارج القاهرة437امحد عماد محدي امساعيل43

 التجنيد من النهائي الموقف تقديم عدم-
 القاهرة خارج 471محمد سليم سعيد احمد44

القاهرة خارج481فراج حسن هاشم محمود45

خارج القاهرة496اشرف جرجس شفيق عزيز46

السن فوق509حافظ عباس ابوبكر عباس47

السن فوق515الحصري محمد شوقي انوار ايمان48

السن فوق516محمد السيد جمال محمد49

القاهرة خارج517محمد طايع عاطف احمد50

القاهرة خارج532جبريل الفتاح عبد على فوزي كريم51

االوراق مستوفى غير,
 السن فوق534 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد52

خارج القاهرة536حممد عبد العزيز حممد شعبان53

السن فوق538محمد احمد إبراهيم احمد54

القاهرة خارج542الجواد عبد محمد ربيع محمد55

الكبرى القاهرة خارج543الزهرى محمد الدين سعد مصطفى56

المقرر السن فوق548محمد خليفة محمد ابتسام57

المقرر السن فوق550خضير برهام محمد ابتسام58



خارج القاهرة564موسي نبيل ارمانيوس59

السن فوق577سليمان غمرى العزيز عبد مروه60

السن فوق581محمد حسن محمد حسن61

القاهرة خارج590سالم اللطيف عبد محمد هند62

القاهرة خارج592القطان محمد هشام هند63

القاهرة خارج608بباوي لمعي أيوب إيهاب64

القاهرة خارج610على احمد محمود محمد محمود65

 البطاقة انتهاء-
 القاهرة خارج612إبراهيم الحاج محمد رجب احمد66

منتهي الفيش-
القاهرة خارج625سعيد مريد ونيس بيشوي67

الفيش انتهاء-
 القاهرة خارج626بسكالس فهمي برسوم بيتر68


